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1 Inleiding 

Inhoud van deze rapportage 
Deze rapportage beschrijft de aanpak, uitgangspunten en resultaten van de hydraulische berekeningen 
die zijn uitgevoerd ter onderbouwing van het Projectplan Waterwet NNP Kampina Zuidoost.  
 
Inrichtingsscenario’s 
Tijdens de uitwerking van dit projectplan zijn twee mogelijke inrichtingsscenario’s uitgewerkt, namelijk: 
A. Systeemherstel: drainerende werking Heiloop en BS100 opheffen, gestuurde waterberging Logtse 

Velden en Logtse Baan vervangen door natuurlijke berging. 
C. Gestuurd systeem: drainerende werking Heiloop en BS100 opheffen, gestuurde waterberging Logtse 

Velden en Logtse Baan handhaven en optimaliseren op basis van nieuwe inzichten. 
 
Tabel 1 geeft beknopt de verschillen en overeenkomsten tussen de inrichtingsscenario’s A en C weer. 
 

Tabel 1 Belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen inrichtingsscenario’s A en C 

Inrichtingsscenario A:  
Systeemherstel 

Inrichtingsscenario C:  
Gestuurd systeem 

Heiloop dempen en kade ten noordwesten Heiloop 
verlagen 

Heiloop dempen en kade ten noordwesten Heiloop 
verlagen. 

Beerze door Logtse Velden herinrichten Beerze door Logtse Velden herinrichten 

Gehele stuwcomplex Brinksdijk verwijderen, 
Brinksdijk waterpasseerbaar maken d.m.v. voordes 

Stuw Brinksdijk aanpassen: verlagen drempel en 
aanpassen sturing. Aflaat Heiloop aanpassen: 
schuiven vervangen door klepstuw en aanpassen 
sturing. 

Kades ten westen en ten oosten van de Logtse 
Velden verwijderen, m.u.v. de kade langs het 
Winkelsven 

Kades rondom Logtse Velden handhaven 

Watergang BS100 direct langs de Logtse Velden 
dempen. 

Watergang BS100 direct langs de Logtse Velden 
dempen. 

Omleidingstracé BS100 verder naar het oosten. Omleidingstracé BS100 verder naar het oosten. 

 
Het Projectplan Waterwet NNP Kampina Zuidoost is volledig gebaseerd op scenario C, gestuurd systeem. 
Het scenario A, systeemherstel, was erop gericht om het gehele beekdal van de Beerze door de Logtse 
Velden en Smalbroeken om te vormen naar een natuurlijk functionerend beekdal. In dit scenario krijgt het 
water de vrije ruimte. De sturing middels de stuwen in de Brinksdijk wordt in dit inrichtingsscenario 
opgeheven. Gestuurde waterberging wordt vervangen door natuurlijke waterberging. In deze rapportage 
zijn de resultaten van beide inrichtingsscenario’s beschreven. 
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Aanpak hydraulische toetsing 
Om de effecten als gevolg van het plan op oppervlaktewater te kwantificeren is een SOBEK-model 
opgezet, waarin alle beken en leggerwatergangen en -kunstwerken binnen het projectgebied zijn 
opgenomen. Het oppervlaktewatermodel is een detaillering van de regionale hydraulische modellen die 
vlakdekkend beschikbaar zijn voor het gehele beheergebied van Waterschap de Dommel. Voor dit project 
is als basis het regionale model van Beerze-Beneden gebruikt.  
 
Met het model zijn voor beide inrichtingsscenario’s de effecten berekend ten opzichte van de 
referentiesituatie, op: 
a. de waterstanden en stroomsnelheden in de Beerze in de gemiddelde winter-, voorjaars- zomer- en 

najaarssituatie. Dit is gedaan middels stationaire berekeningen, waarvan de uitkomsten (verhanglijnen 
in de Beerze, Heiloop en andere geschematiseerde leggerwatergangen) eveneens als 
randvoorwaarde zijn opgelegd aan het grondwatermodel. 

b. de waterstanden in de Beerze en aangetakte watergangen bij verschillende hoogwatersituaties: T=1, 
10, 25, 50 en 100 en T=100WH. 

c. de inundatieduur en frequentie in de Logtse Velden en de Smalbroeken. 
 
De effecten op de seizoensgemiddelde waterstanden en afvoeren (onderdeel a) zijn gekwantificeerd met 
een stationair model. De effecten op waterstanden en afvoeren tijdens verschillende representatieve 
hoogwatersituaties (onderdeel b) en de inundatieduur en -frequentie in de Logtse Velden en de 
Smalbroeken (onderdeel c) zijn gekwantificeerd met een dynamisch model. 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de opzet en uitgangspunten van zowel de stationaire als de dynamische 
modellering. In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd en toegelicht, voor beide 
inrichtingsscenario’s en zowel voor de stationaire als de dynamische modellering.  
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2 Modelopzet 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van de SOBEK-modellen toegelicht. In paragraaf 2.1 wordt per variant 
besproken wat de aanpassingen zijn geweest voor de stationaire modelberekeningen. Paragraaf 2.2 gaat 
in op de aanpassingen die zijn doorgevoerd in de dynamische modellen.  

2.1 Stationaire modellen 

2.1.1 Referentiesituatie 

Voor het berekenen van de referentiesituatie zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd in het 
basismodel: 
• De referentiesituatie is in beginsel altijd de leggersituatie zolang de leggerprofielen voldoen aan de 

normen voor wateroverlast. De legger is voor een groot deel gebaseerd op dwarsprofielen van vóór 
2012.  
In het plangebied zijn veel veranderingen opgetreden ten opzichte van de leggersituatie. Dit is onder 
meer het gevolg van de werking van de waterbergingsgebieden Logtse Baan en Logtse Velden en het 
achterwege laten van onderhoud op de Beerze door de Smalbroeken en de Heiloop. Daarom zijn bij 
aanvang van het project van de volgende trajecten de dwarsprofielen opnieuw ingemeten: 
1. De Beerze door de Logtse Baan, vanaf het bovenstroomse punt van de Logtse Baan tot aan de 

kruising met de Logtse Baan. 
2. De Beerze door de Logtse Velden, vanaf de Logtse Baan tot aan de stuw Brinksdijk. 
3. De Beerze door de Smalbroeken. 
4. De Heiloop vanaf Brinksdijk tot aan de monding in de Beerze. 

 
Voor deeltrajecten 2 en 3 (Beerze door de Logtse Velden en de Smalbroeken) wijken de ingemeten 
profielen af van de leggerprofielen. De afwijkingen zijn echter niet dusdanig dat er niet meer voldaan 
wordt aan de normen voor wateroverlast (met name ook omdat de trajecten door bestaande natuur 
lopen). Voor deze trajecten is in de referentiesituatie daarom uitgegaan van de nieuw ingemeten 
profielen (zie figuur 3).  
 

Voor deeltrajecten 1 en 4 (Beerze door de Logtse Baan en de Heiloop vanaf de Brinksdijk tot aan de 
monding in de Beerze) weken de ingemeten profielen, als gevolg van aanzanding en het achterwege laten 
van onderhoud, sterk af van de leggerprofielen. De afwijkingen zijn hier dusdanig dat het mogelijk effecten 
heeft op het voldoen aan de normen voor wateroverlast, met name voor het gebied stroomopwaarts van 
de Logtse Baan en stroomafwaarts van de Heiloop. Voor deze deeltrajecten is in de referentiesituatie 
daarom uitgegaan van de leggerprofielen. Figuur 3 geeft een overzicht van de gebruikte profielen. (met 
jaar van meting). Bij de toepassing van de legger als referentiesituatie is gebruik gemaakt van de 
meetgegevens van de dwarsprofielen (basisdata), die zijn toegepast bij de vaststelling van de legger van 
2009 (besluit juli 2009). In de onlangs geactualiseerde legger van 2018 (vastgesteld op 22 januari 2019) 
zijn wederom dezelfde meetdata toegepast als voor de legger van 2009.  (De bij  de legger van 2018 
gehanteerde meetdata zijn dus gelijk aan die van de legger van 2009.)  

 

• Voor de winter- en de voorjaarssituatie is er gerekend met de hoogwaterstand van de stuwen in het 
gebied. Voor de zomer- en najaarssituatie is gerekend met de laagwaterstand van de stuwen. Bij de 
hoogwaterstannd is de kruinhoogte van 9 stuwen lager dan voor de laagwaterstand. In Tabel 2 is 
hiervan een overzicht te zien. 

• Stuw Weir_BS39-st4 is verwijderd uit het model. Deze stuw zat wel in het aangeleverde model maar 
deze is inmiddels vervallen. 
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• Door Natuurmonumenten is maaiveldverlaging doorgevoerd in het Papenhoefse Veld, ten noorden 
van de Beerze door de Smalbroeken. Deze herinrichting is opgenomen in het model voor de 
referentiesituatie. Deze maaiveldverlaging is als profielen in SOBEK gezet. Figuur 2 geeft een 
voorbeeld weer van hoe de profielen zijn gemodelleerd en hoe het Papenhoefseveld is toegevoegd 
aan het model.  

• Over het traject van de Beerze door de Smalbroeken wordt de stroming sterk beïnvloed door 
omgewaaide dode bomen die dwars over de beek liggen. Deze omgewaaide bomen zijn 
geïnventariseerd en als drempels opgenomen in het SOBEK-model voor de referentiesituatie. 
Uitgangspunt is dat deze bomen in het kader van het plan niet worden verwijderd. In het model zijn de 
bomen opgenomen door met een verhoogde weerstand van KS16 (i.p.v. KS20) te rekenen. Dit is 
bepaald o.b.v. een stationaire toetsing met gemeten waterstanden   
• In Smalbroeken en benedenstrooms van de Logtsebaan zijn de aanwezige zandbanken 

opgenomen in het model (zie Figuur 1) 
• Zandbanken: opgenomen door op de locatie van de zandbank ‘50% van het profiel met 20 cm de 

bodem te verhogen’ 
 

 

 

Figuur 1 Overzicht van de zandbanken en bomen in de Beerze door de Smalbroeken 

 

Tabel 2 Overzicht van de kruinstanden van de stuwen 

Stuw 
Kruinstand zomer 
en najaar (mNAP) 

Kruinstand winter en 
voorjaar (mNAP) 

Weir_BS21-st1 11.82 11.56 

Weir_BS42-st1 13.98 13.78 

Weir_BS69-st3 11.86 11.73 
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Weir_BS66-st3 11.75 11.62 

Weir_BS66-st4 9.49 9.22 

Weir_BS1-st2 13.62 12.75 

Weir_BS69-st4 11.09 10.83 

Weir_BS21-st2 11.5 11.23 

Weir_BS42-st4 11.59 11.33 

 
 

 

Figuur 2 Links: voorbeeldprofiel Papenhoefseveld, Rechts: Ligging Papenhoefseveld (noordelijke watergang) 
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Figuur 3 Overzicht van de gebruikte profielen 

 
 

2.1.2 Variant A 

Ten opzichte van de referentiesituatie zijn in het stationaire model voor variant A de volgende 
aanpassingen doorgevoerd in het 1D model: 

• De Heiloop wordt in variant A gedempt en is daarom verwijderd uit het 1D-grid. 

• Ter plaatse van de Logtse Velden is de historische ligging van de Beerze hersteld. De oude 
meandering (afgeleid uit historische topografische kaarten en boringen in het veld) is weer hersteld. In 
Figuur 4 zijn de dwarsprofielen te zien van de herstelde meandering en de referentiesituatie. Het 
profiel van de Beerze door de Logtse Velden is aangepast, om de stroomsnelheid in de zomer te 
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verhogen en uniformer te maken. Hiervoor heeft de bodem een lineair verhang gekregen van 7,8 m 
+NAP naar 7,6m +NAP. Het nieuwe profiel heeft een bodembreedte van 4 meter en een talud van 1:1. 

• In variant A wordt de vistrap bij de stuw Brinksdijk verwijderd. In het model is dit gesimuleerd door een 
duiker toe te voegen waar geen stroming doorheen kan plaatsvinden. 

• In variant A worden de stuw Brinksdijk en het aflaatwerk naar de Heiloop verwijderd. Deze zijn dan 
ook verwijderd uit de schematisatie van het model. 

• Aanpassingen aan de BS100: 

• De huidige BS100 is gedempt  

• Er is een nieuwe waterloop gemodelleerd, het omleidingstracé van de BS100, Er is gerekend met 
één dwarsprofiel in dit nieuwe gedeelte, welke hetzelfde is als het eerste bovenstroomse profiel 
van de BS100 op het gedeelte dat niet wordt gedempt. Het bodemverhang van de nieuwe 
waterloop is zo ingesteld dat deze vergelijkbaar is met de huidige situatie. 

• De instromen vanuit de neerslag-afvoer module die op de oude loop van de BS100 aantakten zijn 
naar de nieuwe loop verplaatst 

 

 

Figuur 4 Vergelijking van het dwarsprofiel van de herstelde meandering door de Logtse Velden (oranje) en een profiel zoals in de 
referentie (blauw) 

2.1.3 Variant C 

In variant C blijven in tegenstelling tot variant A de stuw Brinksdijk en het aflaatwerk naar de Heiloop 
gehandhaafd. De constructie en de sturing van beide kunstwerken worden ten opzichte van de huidige 
situatie (referentiesituatie) wel aangepast. Omdat de sturing van beide kunstwerken pas in werking treedt 
bij neerslagpieken vanaf een herhalingstijd van T=1, komen de stationaire rekenresultaten van variant C 
volledig overeen met die van variant A. Het stationaire model voor variant C is dus exact gelijk aan dat 
van variant A. 

2.2 Dynamische modellen 

Voor de referentiesituatie en de varianten A en C is een dynamisch model opgesteld. Hiervoor is een 2D-
grid toegevoegd aan het model. Ook is een neerslagafvoermodel toegevoegd aan het SOBEK-model. Dit 
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neerslagafvoermodel is aangeleverd door Waterschap de Dommel. Ook de bijbehorende buien en 
randvoorwaarden zijn aangeleverd door Waterschap de Dommel. De aanpassingen die aan het model zijn 
gedaan voor de refentiesituatie en varianten A en C worden hieronder besproken. 

2.2.1 Referentiesituatie 

Ten opzichte van het stationaire model van de referentiesituatie zijn in het dynamische model de volgende 
aanpassingen doorgevoerd in het 1D-grid: 
• Regeling Brinksdijk / Logtse Velden: 

De Beerze stroomt door de Logtse Baan waarbij een gedeelte van het waterbergingsgebied Logtse 
Baan ongeveer 120 dagen per jaar onder water staat. Na de brug onder de weg Logtse Baan te zijn 
gepasseerd stroomt de Beerze door de Logtse Velden. De brug is een vrije doorstroming zonder 
kunstwerken. Aan de benedenstroomse zijde van de Logtse Velden bevindt zich de locatie Brinksdijk. 
Hier is een drietal kunstwerken aanwezig, waarmee de sturing en inzet van de waterbergingsgebieden 
Logtse Baan en Logtse Velden wordt geregeld. Het betreft de volgende kunstwerken: 
• Stuw Brinksdijk 
• Vistrap Brinksdijk 
• Aflaatstuw naar de Heiloop. 

 
• Naast de stuw ligt een vistrap met 5 drempels die kan worden dichtgezet middels een afsluiter. 
 
• De regeling op Brinksdijk is ingesteld op max. 5 m3/s afvoer door de Beerze door de Smalbroeken, dit 

ter bescherming van de hier aanwezige blauwgraslanden. Normaal gesproken is de verdeling tussen 
de vistrap en de stuw 50%-50%, dus max. 2,5 m3/s door de vistrap en max. 2,5 m3/s over de stuw. Bij 
lage afvoeren (in de zomer) gaat alle afvoer over de vistrap.  

 
• Als het water bovenstrooms de stuw het peil van 9.30+NAP bereikt dient de vistrap dichtgezet te 

worden en wordt de 5 m3/s volledig over de stuw gestuurd. Als de afvoer over de stuw meer dan 5 
m3/s wordt, zal het overtollige water worden afgevoerd via de omleiding naar de aflaatstuw naar de 
Heiloop. Deze aflaat is zo ingesteld dat deze het teveel aan water tot een maximum van 3 m3/s 
doorlaat. Als de aanvoer meer dan 8 m3/s wordt (5 m3/s over de stuw en vistrap en 3 m3/s over de 
aflaat naar de Heiloop), gaan de waterbergingsgebieden Logtse Velden en Logtse Baan inunderen. 
Het waterpeil bovenstrooms stuw Brinksdijk bedraagt dan ongeveer 9.80 m+NAP. 

 
• Als het water bovenstrooms Brinksdijk een peil van 10.25 m+NAP heeft bereikt (maximale 

bergingscapaciteit), zal de aflaatstuw niet meer gaan sturen op 3 m3/s maar op een streefpeil van 
10.25 m+NAP en zal deze dus het teveel aan water doorlaten.    

• De vistrap Brinksdijk is niet in gebruik voor deze berekening, al het water gaat dus over de stuw 
Brinksdijk. Dit is om modeltechnische redenen gedaan. Voor de resultaten maakt dit geen verschil. 

• In de dynamische berekeningen zijn de 9 bovenstroomse stuwen op hoogwaterstand gezet, net als in 
de winter- en voorjaarssituatie in de stationaire berekening. 

2.2.2 Variant A 

Ten opzichte van het referentiemodel zijn in het dynamische model voor variant A dezelfde aanpassingen 
in het 1D-grid doorgevoerd, die ook zijn gedaan voor het stationaire model van variant A (zie 2.1.2). Een 
aanvulling hierop is dat 9 bovenstroomse stuwen op de hoogwaterstand gezet zijn.  
 
Daarnaast zijn ten opzichte van het dynamische model van de referentiesituatie de volgende 
aanpassingen doorgevoerd in het 2D-grid van variant A:  
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• De kades rondom de Logtse Velden zijn verwijderd. 
• In de Brinksdijk zijn enkele voordes toegevoegd. Gezien de resolutie van het 2D-grid (25 x 25 meter) 

zijn deze breder dan in de ontwerptekening. 
• Aanpassingen aan de waterloop BS100:  

• Het traject van de BS100 ten oosten van de Logtse Velden is gedempt tot insteekniveau 
• Aanpassingen aan de Heiloop: 

• De Heiloop is verwijderd uit het 1D-grid. In het 2D-grid blijft een meestromende laagte bestaan die 
afloopt van 8.50 m+NAP direct ten noordoosten van de Brinksdijk tot 8.40 m+NAP net voor de 
uitstroom in de Beerze. 

• De kade ten noorden van de Heiloop is verlaagd naar het huidige maaiveld. 
• Er is een voorde in huidige verhoging van Banisveld toegevoegd, ten zuiden van de Heiloop.   

• Het voormalig slibdepot van het Winkelsven (ten westen van de Logtse Velden) is terugbracht naar 
het oorspronkelijke maaiveld (circa 9.35 m +NAP). 

2.2.3 Variant C 

De aanpassingen die gedaan zijn in variant C zijn voor het 1D-grid zijn grotendeels gelijk aan die van 
variant A, met uitzondering van de volgende maatregelen: 
• Stuw Brinksdijk is niet verwijderd, maar de drempel wordt verlaagd naar 7.75 m+NAP.  
• De Heiloop is volledig in het 1D-grid gehouden, maar wel in verondiepte vorm. Dit om de 

vergelijkbaarheid met de referentie optimaal te houden.  
• Sturing afslaat richting Heiloop: 

• In het dynamische model is een test uitgevoerd met verschillende sturingen van de aflaatstuw 
naar de Heiloop: opzetten van de stuw bij resp. 3, 4, 5 of 6 m3/s. Uiteindelijk is ervoor gekozen om 
6 m3/s door te laten naar de Heiloop, voordat de aflaatstuw Heiloop wordt dichtgezet. Het 
waterbergingsgebied Logtse Velden gaat zich pas vullen bij afvoeren hoger dan 11 m3/s (5 m3/s 
door de Beerze en 6 m3/s door de Heiloop). 

 
Ten opzichte van het dynamische model voor de referentiesituatie zijn de volgende aanpassingen 
doorgevoerd in het 2D-grid: 
• Aanpassingen aan de waterloop BS100: 

• Het traject van de BS100 ten oosten van de Logtse Velden is gedempt tot insteekniveau. 
• Aanpassingen aan de Heiloop: 

• In het 2D-grid blijft een meestromende laagte bestaan die afloopt van 8.50 m+NAP direct ten 
noordoosten van de Brinksdijk tot 8.40 m+NAP net voor de uitstroom in de Beerze. Dit is 
eveneens in het 1D-grid verwerkt. 

• De kade ten noorden van de Heiloop is verlaagd naar 9 m+NAP en loopt met het beekdal mee 
omlaag naar 8.90 m+NAP. 

• Het voormalig slibdepot van het Winkelsven (ten westen van de Logtse Velden) is terugbracht naar 
het oorspronkelijke maaiveld (circa 9.35 m +NAP). 

• Een deel van het bos ten zuiden van de Heiloop is verwijderd en afgegraven tot 8,50 m +NAP (rode 
gebied op maatregelenkaart). 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de hydraulische modellering. Eerst wordt ingegaan 
op de belangrijkste resultaten voor de stationaire zomersituatie (die voor variant A en C gelijk is). Hierna 
worden de dynamische resultaten besproken, eerst voor variant A en daarna voor variant C. 

3.1 Waterstanden en stroomsnelheden in de Beerze in  de stationaire 
situatie 

Figuur 5 geeft een lengteprofiel weer met het traject van de Beerze door de Logtse Baan, de Logtse 
Velden en de Smalbroeken. In het lengteprofiel zijn het bodemverhang en de waterstand in de 
zomersituatie weergegeven, voor de referentiesituatie en de situatie na uitvoering van het plan (zowel 
variant A als variant C). Tevens zijn de berekende stroomsnelheden in de zomersituatie weergegeven, 
wederom voor de referentiesituatie en de situatie na uitvoering van het plan. 
 

 

Figuur 5 Lengteprofiel Beerze door de Logtse Baan, Logtse Velden en Smalbroeken. Bodemverhang, berekende waterstand 
zomerperiode en berekende stroomsnelheid, referentiesituatie en situatie na uitvoering van het plan. De groene pijl geeft de locatie 
van stuw Brinksdijk weer 

 
Door de herinrichtingsmaatregelen is het bodemverhang van het tracé door de Logtse Velden 
geoptimaliseerd. Modelmatig is het gelijkmatiger geworden, maar in de werkelijkheid zal het door het beter 
op gang komen van de beekprocessen gevarieerder worden.  
 
Het verwijderen van de drempel in de stuw Brinksdijk zorgt voor flinke verlaging van de 
oppervlaktewaterstand in de Beerze in de zomerperiode in de Logtse Velden en de Logtse Baan. Direct 
stroomopwaarts van de stuw zakt de waterstand met ongeveer 35 cm. Aan de bovenstroomse zijde van 
de Logtse Velden bedraagt de waterstandsverlaging circa 15 cm. De verlaging werkt door tot net 
bovenstrooms van het bergingsgebied Logtse Baan. 
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Door de herinrichtingsmaatregelen in de Logtse Velden neemt de stroomsnelheid in de zomersituatie iets 
toe, van gemiddeld 10 cm/s naar gemiddeld 13 cm/s. De aanleg van de meanders leidt tot verlenging van 
het traject, afname van het bodemverhang en afname van de stroomsnelheid. De verkleining van het 
profiel leidt tot een toename van de stroomsnelheid. De berekende stroomsnelheid van 13 cm/s blijft 
achter bij de gewenste stroomsnelheid vanuit het KRW-type (18 cm/s). Door het beperkte bodemverhang 
in de Logtse Velden is deze eis echter niet te realiseren. Geomorfologisch zijn de Logtse Velden te 
beschouwen als een brede overstromingsvlakte, waar van oorsprong de stroomsnelheden ook aan de 
lage kant zijn geweest en waar door het geringe verhang op grote schaal overstromingen optraden. De 
berekende stroomsnelheid van 13 cm/s past goed bij dit referentiebeeld. Door de meandering en de 
aanpassing van de dwarsprofielen zal ook meer ruimtelijke variatie gaan optreden in de stroomsnelheden, 
waardoor in delen van het beektraject wel wordt voldaan aan de gewenste stroomsnelheid van 18 cm/s. 
De dwarsprofielen zijn in het ontwerp daarom niet verder aangepast. 

3.2 Dynamische resultaten variant A 

De effecten van de maatregelen voor variant A zijn ook berekend voor de verschillende 
hoogwatersituaties. Aan de hand van lengteprofielen en kaarten met inundaties worden de effecten in 
beeld gebracht.  
 
Figuur 6 en Figuur 7 geven de resultaten weer van de berekeningen voor de hoogwatersituatie T=1, in de 
vorm van een lengteprofiel (Figuur 6) en een kaart met inundaties (Figuur 7).  
 
 

 

Figuur 6 Berekende waterstanden T=1 situatie in lengteprofiel Logtse Baan, Logtse Velden en Smalbroeken 
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Door het verwijderen van de kade om de Logtse Velden, ontstaat in variant A over het tracé door de 
Logtse Velden een verlaging van de waterstand van maximaal 40 cm ten opzichte van de 
referentiesituatie. De Logtse Velden heeft dus zijn functie als bergingsgebied verloren en het water zal 
zich in benedenstroomse richting gaan verspreiden. Nog verder stroomafwaarts zijn in de Smalbroeken 
verhogingen te verwachten tot ongeveer 15 cm, doordat het water niet meer wordt vastgehouden in de 
Logtse Velden. In de Logtse Baan is een lichte verhoging van de waterstand te zien. Deze wordt 
veroorzaakt door de herstelde meanders in de Logtse Velden.  
 
Figuur 7 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=1 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, zowel in 
de referentiesituatie als in de situatie variant A (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie variant A (lichtblauw). Bij variant A inundeert er veel meer land. Met name tussen de 
Heiloop en de BS100 zal er veel extra gebied inunderen. In de referentiesituatie vindt bij een T=1 
hoogwatersituatie vulling van de bergingsgebieden plaats en bedraagt de afvoer door de Heiloop 
maximaal 3 m3/s. In de situatie bij variant A verspreidt het water zich door het ontbreken van de kade rond 
de Logtse Velden. Ook ten westen van de Logtse Velden zal er extra gebied inunderen.  
 

 

Figuur 7 Berekende inundaties T=1 situatie, referentiesituatie en situatie variant A 
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Figuur 8 en Figuur 9 geven de resultaten weer van de berekeningen voor de hoogwatersituatie T=10, in 
de vorm van een lengteprofiel (Figuur 8) en een kaart met inundaties (Figuur 9).  
 
Door het verwijderen van de kade om de Logtse Velden, ontstaat in variant A over het tracé door de 
Logtse Velden een verlaging van de waterstand van maximaal 100 cm ten opzichte van de 
referentiesituatie. Nog verder stroomafwaarts zijn in de Smalbroeken verhogingen te verwachten tot 
ongeveer 15 cm, doordat het water niet meer wordt vastgehouden in de Logtse Velden. 
 
 

 

Figuur 8 Berekende waterstanden T=10 situatie in lengteprofiel Logtse Baan, Logtse Velden en Smalbroeken 

 
Figuur 9 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=10 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, zowel 
in de referentiesituatie als in de situatie variant A (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie na uitvoering van het plan (lichtblauw). Wat opvalt is dat er voor zowel voor de 
referentie als variant A inundatie plaatsvindt ten westen van de Logtse Baan. Voor de referentiesituatie 
komt dit doordat hier een ingesloten laagte zit die moet worden leeggepompt, maar de pompcapaciteit is 
niet toereikend voor T10 en hogere herhalingstijden. Voor variant A is de inundatie hier minder, omdat het 
water door het verwijderen van de kades makkelijk naar het oosten kan stromen. 
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Figuur 9 Berekende inundaties T=10 situatie, referentiesituatie en situatie variant A 
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Figuur 10 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=25 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, zowel 
in de referentiesituatie als in de situatie variant A (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie variant A (lichtblauw). Een opmerkelijk verschil is het gebied ten noordwesten van de 
Logtse Velden. Hier vindt er wel inundatie plaats in de referentiesituatie, maar niet bij variant A.  Voor de 
referentiesituatie komt dit doordat hier een ingesloten laagte zit die moet worden leeggepompt, maar de 
pompcapaciteit is niet toereikend. Voor variant A is er hier geen inundatie, omdat het water door het 
verwijderen van de kades makkelijk naar het oosten kan stromen.

 

Figuur 10 Berekende inundaties T=25 situatie, referentiesituatie en situatie variant A 
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Figuur 11 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=50 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, zowel 
in de referentiesituatie als in de situatie variant A (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie variant A (lichtblauw). Ten opzichte van T25 zijn er voor variant A wat extra 
inundatievlakken, namelijk bij de BS100 vlak voor de aantakking met de BS39 en bij de BS39 zelf.  
 

 

Figuur 11 Berekende inundaties T=50 situatie, referentiesituatie en situatie variant A 
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Figuur 12 en Figuur 13 geven de resultaten weer van de berekeningen voor de hoogwatersituatie T=100, 
in de vorm van een lengteprofiel (Figuur 12) en een kaart met inundaties (Figuur 13).  
 
Door het verwijderen van de kade om de Logtse Velden, ontstaat in variant A over het tracé door de 
Logtse Velden een verlaging van de waterstand van maximaal 100 cm ten opzichte van de 
referentiesituatie. Nog verder stroomafwaarts zijn in de Smalbroeken verhogingen te verwachten tot 
ongeveer 15 cm, doordat het water niet meer wordt vastgehouden in de Logtse Velden. Wat opvalt is dat 
de stijging van de waterstand maar minimaal is ten opzichte van de hoogwatersituatie T=10, dit geeft aan 
dat het water zich vooral verder verspreidt in vooral benedenstroomse richting en daarmee een groter 
gebied inundeert.  
 

 

Figuur 12 Berekende waterstanden T=100 situatie in lengteprofiel Logtse Baan, Logtse Velden en Smalbroeken 
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Figuur 13 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=100 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, 
zowel in de referentiesituatie als in de situatie variant A (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie 
(groen) en alleen in de situatie variant A (lichtblauw). 
 

 

Figuur 13 Berekende inundaties T=100 situatie, referentiesituatie en situatie variant A 

 
 
  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

17 december 2019   BE2783-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 def 19  

 

Figuur 14 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=100WH hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, 
zowel in de referentie als in de situatie variant A (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie variant A (lichtblauw). Er zijn nauwelijks verschillen zichtbaar tussen de T=100 en 
T=100WH.  
 

 

Figuur 14 Berekende inundaties T=100WH situatie, referentiesituatie en situatie variant A 
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Inundatieduur in de Logtse Velden en de Smalbroeken  
De inundatieduur in de Logtse Velden en de Smalbroeken is van belang voor de instandhouding en 
herstel- en ontwikkelpotenties van natte schraallanden en blauwgraslanden. Deze nemen toe naarmate 
de inundatieduur korter is (en andersom). 
 
De effecten als gevolg van het plan op de inundatieduur van de Logtse Velden en de Smalbroeken zijn 
geanalyseerd door zowel de referentiesituatie als de situatie variant A door te rekenen voor de periode 
van eind januari tot en met eind februari 2016. Deze periode is te karakteriseren als een aanzienlijk natter 
dan gemiddelde winterperiode met een opeenvolging van een drietal hoogwaterpieken, zie Figuur 25 en 
Figuur 26. De hoogwaterpieken hadden elk een herhalingstijd tussen 0,5 en 1 jaar. Het is een 
hoogwaterperiode die frequent voorkomt en daardoor sterk bepalend is voor de instandhouding van de 
natte schraallanden en blauwgraslanden. 
 
Figuur 15 geeft de berekende verandering van de inundatieduur weer als gevolg van variant A. In de 
Logtse Velden zijn er minder dagen met inundatie, doordat het water snel buiten de Logtse Velden zal 
stromen door het verwijderen van de kades. Er zijn veel meer dagen met inundatie rond de Heiloop en 
tussen de Heiloop en de BS100. In de Smalbroeken neemt de inundatieduur in de beschouwde periode 
gemiddeld af ten opzichte van de referentiesituatie. Ter plaatse van de blauwgraslanden neemt de 
inundatieduur juist iets toe, dit is niet gunstig voor de instandhouding en het herstel van de natte 
schraallanden en blauwgraslanden.  
 

 

Figuur 15 Verandering berekende inundatieduur periode eind januari – eind februari 2016, situatie variant A ten opzichte van 
referentiesituatie 
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3.3 Dynamische resultaten variant C 

Figuur 16 en Figuur 17 geven de resultaten weer van de berekeningen voor de hoogwatersituatie T=1, in 
de vorm van een lengteprofiel (Figuur 16) en een kaart met inundaties (Figuur 17).  
 

 

Figuur 16 Berekende waterstanden T=1 situatie in lengteprofiel Logtse Baan, Logtse Velden en Smalbroeken 

 
Na uitvoering van het plan zijn in de Logtse Baan stijgingen van de waterstand tot maximaal ca. 6 cm te 
verwachten. Deze beperkte opstuwing is het gevolg van de herinrichting van de Beerze in de Logtse 
Velden. In de Logtse Velden en het benedenstroomse deel van de Smalbroeken is enige verlaging van de 
waterstand te verwachten, omdat er ten opzichte van de referentiesituatie meer water wordt afgevoerd via 
de laagte van de Heiloop. Nog verder stroomafwaarts zijn in de Smalbroeken verhogingen te verwachten 
tot ongeveer 10 cm. Deze zijn het gevolg van het dempen van de Heiloop in combinatie met het verlagen 
van de kade. 
 
Figuur 17 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=1 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, zowel 
in de referentie als in de situatie na uitvoering (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie na uitvoering van het plan (lichtblauw). Na uitvoering van het plan zijn met name extra 
inundaties te verwachten in de meestromende laagte van de gedempte Heiloop. In de referentiesituatie 
vindt bij een T=1 hoogwatersituatie vulling van de bergingsgebieden plaats en bedraagt de afvoer door de 
Heiloop maximaal 3 m3/s. In de situatie na uitvoering wordt bij een T=1 hoogwatersituatie de stuw naar de 
Heiloop nog niet opgezet en wordt meer dan 3 m3/s afgevoerd via de Heiloop. Daarmee wordt meer water 
doorgelaten dan in de referentie situatie waardoor er benedenstrooms, vanaf de aantakking met de BS39, 
beperkte waterstandsverhogingen te zien zijn van ca. 3 cm. Bij hogere afvoeren wordt dit effect omgezet 
in een waterstandsverlaging omdat de waterberging dan efficiënter ingezet kan worden. Door het dempen 
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van de Heiloop is de afvoercapaciteit verminderd. Ook dit leidt tot toename van de inundaties. Voor het 
overige zijn er weinig veranderingen van inundaties te verwachten.  
 
Extra inundaties zijn alleen te verwachten binnen de bestaande en nieuwe natuur. Stroomopwaarts van 
de Logtse Baan en stroomafwaarts van de Smalbroeken zijn geen significante waterstandsveranderingen 
te verwachten. Er zijn daarom geen nadelige effecten voor landbouw en bebouwing te verwachten. 
 

 
 
 
Figuur 18 en Figuur 19 geven de resultaten weer van de berekeningen voor de hoogwatersituatie T=10, in 
de vorm van een lengteprofiel (Figuur 18) en een kaart met inundaties (Figuur 19).  
 
Na uitvoering van het plan zijn in de Logtse Velden en de Logtse Baan verlagingen van de waterstand bij 
T=10 te verwachten tot maximaal 8 cm. Deze worden veroorzaakt doordat er meer water wordt afgevoerd 
via de laagte van de Heiloop, hetgeen resulteert in een minder hoge waterstand in het 
waterbergingsgebied. Waar de berging in de referentie bij T=10 al lang gevuld is, wordt de berging in 
variant C bij T=10 efficiënter benut, waardoor dit uiteindelijk resulteert in verlaging van waterstanden vanaf 
het moment waar de BS39 zich voegt bij de Beerze tot verder benedenstrooms. Die 
waterstandsverlagingen stroomafwaarts van de Smalbroeken bedragen ca. 8 cm. 
 
In de laagte van de Heiloop en de Smalbroeken zijn juist verhogingen van de waterstanden te 
verwachten. Deze lopen op in stroomafwaartse richting vanaf de Brinksdijk, bedragen maximaal ca. 14 
cm. De verhogingen zijn het gevolg van het verhoogde debiet (6 m3/s) dat via de laagte van de 
verondiepte Heiloop over de verlaagde kade in het gebied van de Smalbroeken terecht komt. De 
waterstandsverlagingen in het benedenstroomse traject zijn dus het gevolg van de effectievere inzet van 

Figuur 17 Berekende inundaties T=1 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan 
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de bergingsgebieden Logtse Baan en Logtse Velden en de toegenomen berging van water in de laagte 
van de Heiloop. In de nieuwe situatie worden de bergingsgebieden Logtse Baan en Logtse Velden later 
ingezet, waardoor er in een T10-hoogwatersituatie meer vrije bergingsruimte beschikbaar is om de 
piekwaterstand stroomafwaarts van de Logtse Velden af te vlakken. 
 
Extra inundaties zijn alleen te verwachten binnen de bestaande en nieuwe natuur. Nadelige effecten voor 
landbouw en bebouwing zijn hier niet te verwachten. Als gevolg van de waterstandsverlagingen in het 
traject stroomafwaarts van de Smalbroeken neemt het risico op wateroverlast (door overstroming) aan 
landbouw en bebouwing af. 
 

 

Figuur 18 Berekende waterstanden T=10 situatie in lengteprofiel Logtse Baan, Logtse Velden en Smalbroeken 

 
Figuur 19 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=10 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, zowel 
in de referentie als in de situatie na uitvoering (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie na uitvoering van het plan (lichtblauw). Na uitvoering van het plan zijn met name extra 
inundaties te verwachten in de Smalbroeken en de meestromende laagte van de gedempte Heiloop. De 
verhogingen zijn het gevolg van het verhoogde debiet (6 m3/s) dat via de laagte van de verondiepte 
Heiloop over de verlaagde kade in het gebied van de Smalbroeken terecht komt. Verder worden de 
waterstandsstijgingen veroorzaakt doordat er bij afvoeren tussen T=1 en T=10 ten opzichte van de 
referentiesituatie meer water wordt doorgevoerd naar de Smalbroeken en de meestromende laagte van 
de gedempte Heiloop. Extra inundaties zijn alleen te verwachten binnen de bestaande en nieuwe natuur. 
Nadelige effecten voor landbouw en bebouwing zijn hier niet te verwachten. 
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Figuur 1-24 : Berekende inundaties T=10 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan  

 
  

Figuur 19 Berekende inundaties T=10 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan 
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Figuur 20 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=25 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, zowel 
in de referentie als in de situatie na uitvoering (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie na uitvoering van het plan (lichtblauw). Na uitvoering van het plan zijn met name extra 
inundaties te verwachten in de Smalbroeken en de meestromende laagte van de gedempte Heiloop. De 
verhogingen zijn het gevolg van het verhoogde debiet (6 m3/s) dat via de laagte van de verondiepte 
Heiloop over de verlaagde kade in het gebied van de Smalbroeken terecht komt. 
 
Extra inundaties zijn alleen te verwachten binnen de bestaande en nieuwe natuur. Nadelige effecten voor 
landbouw en bebouwing zijn hier niet te verwachten. 

 

 

Figuur 1-25 : Berekende inundaties T=25 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan  

 
  

T25 

Figuur 20 Berekende inundaties T=25 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

17 december 2019   BE2783-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 def 26  

 

Figuur 21 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=50 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, zowel 
in de referentie als in de situatie na uitvoering (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie (groen) en 
alleen in de situatie na uitvoering van het plan (lichtblauw). Na uitvoering van het plan zijn met name extra 
inundaties te verwachten in de Smalbroeken en de meestromende laagte van de gedempte Heiloop. De 
verhogingen zijn het gevolg van het verhoogde debiet (6 m3/s) dat via de laagte van de verondiepte 
Heiloop over de verlaagde kade in het gebied van de Smalbroeken terecht komt. 
 
Extra inundaties zijn alleen te verwachten binnen de bestaande en nieuwe natuur. Nadelige effecten voor 
landbouw en bebouwing zijn hier niet te verwachten. 
 

  

Figuur 1-26 : Berekende inundaties T=50 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan  

 
Figuur 22 en Figuur 23 geven de resultaten weer van de berekeningen voor de hoogwatersituatie T=100, 
in de vorm van een lengteprofiel (Figuur 22) en een kaart met inundaties (Figuur 23).  
 
Na uitvoering van het plan zijn in de Logtse Velden en de Logtse Baan stijgingen van de waterstand bij 
T=100 tot maximaal 10 cm te verwachten. Stroomafwaarts van Brinksdijk, in de Smalbroeken zijn 
eveneens waterstandsverhogingen te verwachten tot maximaal 10 cm. De verhogingen zijn het gevolg 
van het verhoogde debiet (6 m3/s) dat via de laagte van de verondiepte Heiloop over de verlaagde kade in 
het gebied van de Smalbroeken terecht komt. 
Stroomafwaarts van de Smalbroeken blijven de waterstanden bij T=100 gelijk aan die in de huidige 
situatie. In de T=100 situatie is er ten opzichte van de huidige situatie namelijk geen sprake van toename 
van het geborgen volume aan oppervlaktewater. 
 
 

T50 

Figuur 21 Berekende inundaties T=50 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan 
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Figuur 22 Berekende waterstanden T=100 situatie in lengteprofiel Logtse Baan, Logtse Velden en Smalbroeken 

 
Figuur 23 geeft in kaartvorm de gebieden weer die bij een T=100 hoogwatersituatie geïnundeerd zijn, 
zowel in de referentiesituatie als in de situatie na uitvoering (donkerblauw), alleen in de referentiesituatie 
(groen) en alleen in de situatie na uitvoering van het plan (lichtblauw). Na uitvoering van het plan zijn met 
name extra inundaties te verwachten in de Smalbroeken en de meestromende laagte van de gedempte 
Heiloop. De verhogingen zijn het gevolg van het verhoogde debiet (6 m3/s) dat via de laagte van de 
verondiepte Heiloop over de verlaagde kade in het gebied van de Smalbroeken terecht komt. 
Stroomafwaarts van de Smalbroeken blijven de inundaties bij T=100 na uitvoering van het plan vrijwel 
gelijk aan die in de referentiesituatie. Stroomopwaarts van het bergingsgebied Logtse Baan blijven de 
inundaties bij T=100 eveneens gelijk aan die in de referentiesituatie. 
 
Opvallend is de afname van de geïnundeerde oppervlakte ten oosten van de Logtse Velden, langs het 
gedempte tracé van de BS100 en ten zuidoosten van de Heiloop. In de referentiesituatie ligt de BS100 
van zuid naar noord, direct ten oosten van de kade van de Logtse Velden, in een relatief laaggelegen 
gebied. In de referentiesituatie treedt hier veel inundatie op. Het omgeleide tracé van de BS100 ligt in een 
hoger gebied, waardoor na uitvoering van de maatregelen minder inundatie optreedt. In de 
referentiesituatie stroomt het water via de BS100 ook sneller naar benedenstrooms. Die snellere afvoer 
zorgt in de referentiesituatie voor extra inundatie verder benedenstrooms, ten oosten van de Heiloop. In 
de situatie na uitvoering van de maatregelen treedt hier minder inundatie op. 
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Extra inundaties zijn alleen te verwachten binnen de bestaande en nieuwe natuur. Buiten de natuur zijn 
geen toenames van inundaties te verwachten. Nadelige effecten voor landbouw en bebouwing zijn 
daarom niet te verwachten.  
 
 
 

  

Figuur 1-28: Berekende inundaties T=100 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan  Figuur 23 Berekende inundaties T=100 situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan 
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Figuur 24 geeft voor een hoogwatersituatie T=100WH (T=100 situatie gecorrigeerd voor 
klimaatverandering conform KNMI-klimaatscenario WH) de gevolgen voor inundaties weer. Het beeld 
komt vrijwel overeen met dan van T100 (Figuur 23). Extra inundaties zijn alleen te verwachten binnen de 
bestaande en nieuwe natuur. Buiten de natuur zijn geen toenames van inundaties te verwachten. 
Nadelige effecten voor landbouw en bebouwing zijn daarom niet te verwachten.  
 
Inundatieduur in de Logtse Velden en de Smalbroeken  
De inundatieduur in de Logtse Velden en de Smalbroeken is van belang voor de instandhouding en 
herstel- en ontwikkelpotenties van natte schraallanden en blauwgraslanden. Deze nemen toe naarmate 
de inundatieduur korter is (en andersom). 
 
De effecten als gevolg van het plan op de inundatieduur van de Logtse Velden en de Smalbroeken zijn 
geanalyseerd door zowel de referentiesituatie als de situatie na uitvoering van het plan door te rekenen 
voor de periode van eind januari tot en met eind februari 2016. Deze periode is te karakteriseren als een 
aanzienlijk natter dan gemiddelde winterperiode met een opeenvolging van een drietal hoogwaterpieken, 
zie Figuur 25 en Figuur 26. De hoogwaterpieken hadden elk een herhalingstijd tussen 0,5 en één jaar. Het 
is een hoogwaterperiode die frequent voorkomt en daardoor sterk bepalend is voor de instandhouding van 
de natte schraallanden en blauwgraslanden. 
 

T100WH 

Figuur 24 Berekende inundaties T=100WH situatie, referentiesituatie en situatie na uitvoering plan 
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Figuur 25 Berekend waterstandsverloop in de Logtse Velden, periode eind januari-eind februari 2016 

 

 

Figuur 26 Berekend waterstandsverloop in de Smalbroeken, periode eind januari-eind februari 2016 
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Figuur 27 geeft de berekende verandering van de inundatieduur weer. In de Logtse Velden blijft de 
inundatieduur in de beschouwde periode vrijwel gelijk aan die in de referentiesituatie. Afname van 
inundatieduur is in de Logtse Velden met name te verwachten na afloop van hoogwaterperiodes. Door het 
verlagen van de drempel van de stuw Brinksdijk zullen de inundaties in de Logtse Velden sneller 
verdwijnen. Deze leegloop is in de doorgerekende periode niet meegenomen. 
 
In de Smalbroeken neemt de inundatieduur in de beschouwde periode gemiddeld af ten opzichte van de 
referentiesituatie. Dit is gunstig voor de instandhouding en het herstel van de natte schraallanden en 
blauwgraslanden. Doordat er meer water wordt afgeleid via de laagte van de Heiloop, neemt de 
inundatieduur hier (in de laagte van de Heiloop) fors toe. Tussen de laagte van de Heiloop en de 
blauwgraslanden van de Smalbroeken blijft een maaiveldverhoging bestaan van 9,0 m+NAP. Deze zorgt 
er in de beschouwde inundatieperiode voor dat er slechts in geringe mate inundatie plaatsvindt van de 
laagte van de Heiloop naar de blauwgraslanden (zie Figuur 27). Vanaf hogere (minder frequent 
voorkomende) afvoeren zal de inundatieduur toenemen aangezien water via de verondiepte Heiloop over 
de verlaagde kade, het gebied van de Smalbroeken kan bereiken. 
 
. 

Figuur 27 Verandering berekende inundatieduur periode eind januari – eind februari 2016, situatie na uitvoering 
plan ten opzichte van referentiesituatie. De stippen geven de locaties van de waterstandsgrafieken weer 


